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Trafikkopplæringsforskriften

• Dagens ordlyd:

§ 5-1: Opplæringsinstitusjonene er ansvarlig for at 
det utarbeides undervisningsplaner for 
obligatorisk opplæring

• Suppleres nå med definisjon:• Suppleres nå med definisjon:

l) undervisningsplan: plan som viser hvordan den 
enkelte opplæringsinstitusjonen oppfyller 
forskriftens krav med de ressurser den har til 
rådighet. Planen skal gi opplysninger om 
opplæringsinstitusjonens undervisningspersonell, 
kjøretøy, undervisningsmateriell, arbeidsmåter og 
øvingsområder.



Hensikten med undervisningsplan

• Opplæringsinstitusjonen skal tenke gjennom og få 
ned på papiret det opplæringsopplegget de tilbyr 
med de ressurser de har. Undervisningsplanen 
skal så konkret som mulig beskrive de 
forhold/faktorer som er tatt hensyn til i 
planleggingen av opplæringsopplegget (”som planleggingen av opplæringsopplegget (”som 
mulig” leses med fornuft)

• Kontrollere om undervisningen og planen 
tilfredsstiller kravene i troff

• Vurderes ved tilsyn



Nærmere om definisjonen

• ”undervisningspersonell, kjøretøy og 
undervisningsmateriell” undervisningsplanen må vise at 
de formelle krav som forskriften stiller er oppfylt

• ”arbeidsmåter og øvingsområder”  beskrive 
undervisningsmetoder, organisering av klasserom, 
rutebeskrivelse for praktisk øving og lignende som rutebeskrivelse for praktisk øving og lignende som 
opplæringsinstitusjonen har valgt for å oppfylle 
opplæringens mål

• Ikke gjentakelse av læreplanen!



Mer om innholdet

• Konkret plan dvs for den enkelte skole 

– Ev planer for den enkelte elev kommer i tillegg

• Levende dokument 

– endres når forutsetninger endres

• Ikke krav om pedagogiske eller juridiske 
utlegninger

• Ikke krav om pedagogiske eller juridiske 
utlegninger

– Forutsetter slik kompetanse hos den som skal bruke 
planen – hvis ikke må de ha opplæring på annen 
måte

• Hjelpemiddel for nytilsatte – ansatte generelt

– ”slik gjør vi det hos oss”

• Hjelpemiddel for faglig leders styring



Nytten av undervisningsplan

• Minstekrav ifht troff

– Hva er tilstrekkelig ved tilsyn?

• Godt verktøy for trafikkskolen

– Bygge den ut over minstekrav -> 

– bedre hjelpemiddel for ansatte og faglig leder

• Presentere overfor kunden 

– Vise hva kunden kan forvente

– Skape tillit hos kunden 

– Kunden kan måle skolen på



Kvalitetsplan

• Undervisningsplan er et kvalitetsstyringsredskap

• ISO – kvalitetsplan:

Dokument som fastsetter hvilke prosedyrer og 
tilhørende ressurser som skal anvendes av hvem 
og når i en spesiell prosessog når i en spesiell prosess

• ISO prinsipp: Planlegge – gjennomføre – evaluere 
– forbedre

• Involvere ansatte ved utformingen



Undervisningsplan

• Her: se på hvordan en hensiktsmessig 
undervisningsplan kan utformes

• En på minstekravsnivå – klasse S

• En mer omfattende enn minstekravene, noe 
KRAFT – inspirert – klasse BKRAFT – inspirert – klasse B

• Kan selv velge stil og utforming, bare oppfyller 
forskriftens krav 


